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Lazer Uygulamaları
• Lazer Epilasyon
• Lazerle Ben Alma
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•
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Lazerle Çil Tedavisi
Lazerle Dövme Silme
Lazerle Akne İzleri
Sivilce Lekeleri Tedavisi

• Lazerle Karbon Peeling
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Lazer Epilasyon ile
Daha Pürüzsüz Bir Cilde Kavuşun...
Lazer Epilasyon

Kliniğimizde 4 farkı sistem lazer cihazı ile uygulama yapılmaktadır.
Alexandrite Lazer, Buz Başlıklı Diode Lazer, Nd-Yag Lazer ve
RF + Diode sistemi birarada kullanan Elos sistemide kliniğimizde
mevcuttur. Kullanılan cihazların hepsi FDA onaylıdır. Cildin
rengine ve kıl tipine göre hangi lazerin kullanılacağı doktorumuz
tarafından karar verilir.

Neden 4 Farklı Lazer Kullanıyoruz ?

Her cilt rengi ve kıl yapısı farklı olduğu için doktorumuzun verdigi
karara göre kişiye özel lazer sistemini kullanıyoruz.
Cihazlarımız piyasadaki çoğu cihazlar gibi uzak doğu üretimi
değil, tüm cihazlarımız amerikan üretimi olup FDA ve CE
standartlarına sahip dünyadaki en güvenilir cihazlardır.

Vücudumuzdaki Tüylerin Evreleri

Vücudumuzdaki tüylerin farklı dönemleri vardır. Hangi epilasyon
tekniğini kullanırsanız kullanın, sadece anagen evrede olan kılları
yok edebilirsiniz.
1) Anajen (aktif büyüme)
Kıların lazer epilasyona cevap verdiği en uygun evredir. Kıl,
kıl köküne bağlı olduğu için lazer ışınını en iyi şekilde kıl köküne
taşır.
2) Katajen (geçiş)
Bir geçiş evresi olan bu dönemde kılların kıl köküyle bağı
kalmamıştır. Bunun için bu kılların bağlı olduğu kıl köklerinde etkili
olmaz.
3) Telojen (dinlenme)
Dinlenme evresidir. bu evrede kıl, kıl kökünden tamamen
uzaklaşmıştır. Bu dönemde uygulanacak lazer epilasyon
işlemlerinin kıl köküne etkisi olmaz.
Kılın bu dönemlerinden dolayı sadece anajen fazda lazer
uygulaması etkili olduğu için, bütün kılları anajen fazda
yakalayabilmek için tek bir seans değil birden çok seans
uygulaması yapmaktayız. Uygulanan seans arttıkça kıllar yok
olup, bazı kıllarda incelerek yok olmaktadır.
6 Farklı cilt tipi vardır ve ülkemizde genellikle
2 ( Açık ), 3 ( Normal ), 4 ( Esmer ) cilt tipleri görülür.
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Lazer
Uygulamaları İle
Daha Güzel Bir Cilde
Dönüşüm...
Lazer uygulamaları ile,
tüy sorunlarınız, yüzünüzdeki ben ve lekeler
vücudunuzdaki dövmeleriniz artık geçmişte kalacak.
Lazerle Ben Alma

Lekelerin oluşma nedenleri arasında doğuştan mevcut olması, güneş ışınlarına maruz kalma,
beslenme şekilleri, kullanılan kozmetik ürünlerin neden olması, yaşlanma gibi nedenler
sıralanabilir. Vücutta oluşan benler ağrısız ve cerrahi bir müdahale olmadan fraksiyonel
karbondioksit lazer ile kısa sürede alınmaktadır.

Lazerle Çil Tedavisi

Çiller, derinin üst katmanı olan epidermiste yer alan lekelerdir. Cildin yeterince korunmaması,
genetik yatkınlığın bulunması, güneşe maruz kalan ve hassas olan cilt bölgelerimizde çillerin
oluşmasına neden olur. Fraksiyonel karbondioksit lazer ile çiller ağrısız ve cerrahi bir müdahale
olmadan lazer cihazı ile kısa sürede alınmaktadır.

Lazerle Dövme Silme

Lazerle dövme silme tedavileri dövmenin derinliğine, dövmenin rengine, cildin açıklık koyuluk
durumuna ve dövmenin ne kadar eski olduğuna göre değişen bir yapıda 3 ile 6 seans arasında
değişen sayıda planlanır. Dövmeler tedavisi Q-Switch Nd-Yag lazer ile doktorumuz tarafından
uygulanmaktadır.
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Akne (Sivilce) İzleri
Leke Tedavileri ve Damar Silme

Lazerle Akne (Sivilce) İzleri ve
Lekeleri Tedavisi

Genel olarak sivilce olarak bilinen akneler, ergenlik döneminde
yoğun olarak karşımıza çıkan cilt sorunudur. Genetik yatkınlığın
önemli bir etken olduğu aknelerin genelde cildimizde kırmızı
tonlarda iltihaplı bir kabartı olarak göründüğünü söylemek
mümkündür. Akne izleri ve lekeler Fraksiyonel karbondioksit
lazer ile tedavi edilmektedir.

Lazerle Karbon Peeling

Karbon Peeling uygulaması cildin gençleşmesine, sıkılaşma ve
toparlanmasını sağlar. Karbon peeling uygulama sonrasında güneş
koruyucu krem kullanarak günlük hayatınıza devam edebilirsiniz.
Tedavi sonrasında cildinizde herhangi bir kabuklanma ve yanık
görüntüsü oluşmaz.

Lazerle Damar Silme

Uygulama yapacağımız damar lezyonları, bacak bölgesi, burun,
yanaklar, boyun ve göğsün üst kısmında bulunabilir. Nd-Yag lazer
ile 4 mm'ye kadar vücutta oluşan bu damarlar tedavi edilmektedir.
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Cilt Gençleştirme Uygulamaları
• Ultherapy Ameliyatsız Yüz Germe
• Altın İğne RF Uygulaması
• İple Yüz Germe
•
•
•
•
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Prp Uygulaması
Mezoterapi (Saç ve Yüz)
Dermapen
Kimyasal Peeling

7

Zamanın etkilerini
geride bırakın !
Artık güzel
yaşlanmak mümkün...
Ameliyatsız yüz gençleştirme uygulamaları ile
Daha genç bir cilde sahip olun.
Ultherapy Ameliyatsız Yüz Gençleştirme

Ultherapy, ameliyatsız olarak yüz gerdirme için kullanılan, Ulthera isimli cihazla gerçekleştirilen
uygulamanın adıdır. Odaklı ultrason dalgaları belirli derinliğe inerek ısı oluşturup cildin altında
koagülatif sıcaklıklara 60-70°C lere ulaşır ve kolajeni uyarır böylelikle cilt sıkılaşır ve kırışıklıklar
azalır. Ultherapy yüz,alın,çene,boyun,dekolte bölgesi ve göz kenarlarına uygulanır. Ultherapy tek
seanslık bir uygulamadır.

Altın İğne RF Uygulaması

Altın İğne RF uygulaması kırışıklık uygulaması, akne ve sivilcelerin uygulaması, Akne lekeleri
ve sivilce izleri uygulaması, gözeneklerin sıkılaştırılması, çatlak (stria) uygulaması, cilt yenileme,
boyun ve dekolte bölgesinin sıkılaşma ve toparlaması, kol ve bacaklarda meydana gelen
sarkmalar, hiper hidrozis olarak bilinen aşırı terleme uygulamalarında kullanılabilir.

İple Yüz Germe

İple Yüz Germe uygulaması, ciltte oluşan deformasyon, kırışık ve sarkma etkilerinin giderilmesine
yardımcı olan ve günümüzde tercih edilen ameliyatsız yüz germe uygulamalarından biridir. Daha
çok yanak ve çene görünümün iyileştirmesi için kullanılan iple yüz germe işleminde, cilt altına
farklı yönlerde etki sağlayacak şekilde yerleştirilen ve vücut tarafından eritilebilen, yan etkisi
bulunmayan materyallerden oluşan ipliklerin cildimizde bir gerilme sağlaması hedeflenir.
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PRP, Mezoterapi, Dermapen
Uygulamaları İle Daha Doğal Görünüm...
PRP Uygulaması

PRP kişinin kanından elde edilen platelet yönünden zengin
plazmanın yine aynı kişiye enjekte edilmesiyle uygulanır. PRP
uygulamasının amaçlarını ise cilt gençleştirme, kırışıklık, akne
skarlarının görünümünün düzeltilmesi, saç dökülmeleri, cilt
lekelerinin ve çatlakların görünürlüğünün azaltılması olarak
sıralamak mümkündür.

Mezoterapi

Mezoterapi, farklı kombinasyonlarda hazırlanan kimyasal veya bitkisel
ürün karışımlarının derinin altına küçük dozlarda ve çoklu iğne girişleri
ile enjekte edilmesidir. Kırışıklık, cilt gençleştirme, selülit tedavisi,
bölgesel zayıflama uygulamaları, saç dökülmesinin önlenmesine
yönelik tedavilerde kullanılır.

Dermapen

Aktif akne ve sivilceler ve bunların bıraktığı izler, cildimizde bulunan
gözeneklerin sıkılaştırılması, saç kaybı, göz çevresinde oluşan
morluklar ve torbalanmalar, boyun ve dekoltede oluşmuş olan
hafif kırışıklık ve sarkmalar, stria veya çatlak olarak ifade edilen
sorunlar, ciltteki kırışıklıklar, ciltte oluşmuş olan yara görünümlerinin
tedavisinde kullanılır.

Kimyasal Peeling

Bu uygulama ile deriyi canlandırma ve gençleştirme, kırışıklıkların
azaltılması, cilt yüzeyinde bulunan sivilce ve akne lekeleri gibi
ciltte istenmeyen lekeleri giderme, cildin genel görünümünü
iyileştirerek uygulanan kişiye daha iyi, pürüzsüz ve daha nemli bir
cilt kazandırma gibi etkilerin sağlanması amaçlanır.
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Enjeksiyon Uygulamaları
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•
•
•

Yüz Dolgusu
Dudak Dolgusu
Burun Dolgusu

•
•
•
•

Göz Altı Işık Dolgusu
Saç Dolgusu
Botoks
Botoks Terleme Tedavisi

11

Enjeksiyon
uygulamaları ile
güzelliğinize sahip
çıkın...
Enjeksiyon uygulamaları ile
Yüz ifadelerinizi veya duygularınızı kaybetmeden
doğal ve göz alıcı sonuçlar ile güzelliğinize sahip çıkın.
Yüz Dolgusu

Yüzümüzde bulunan ince veya kalın kırışıklıklar, çukur bölgeler, zamanla oluşmuş olan
hafif sarkıklıklar, akne izleri, hafif ve orta şiddetteki burun kenarı çizgileri, yüzdeki asimetrik
görünümler, dolgunluk verilmek istenen diğer bölgelere müdahale gibi birçok sorunu ortadan
kaldırmak veya sorunu hafifletmek için kullanılan ürünlerden birisi de dolgudur.

Dudak Dolgusu

Dudak dolgusu için kullanılan madde, vücudumuzda da bulunan hyalüronik asitin dudaklar için
özel olarak üretilmiş olan şeklidir.

Burun Dolgusu

Burun dolgusu ile burun eğriliklerinin giderilebilmesi, burundaki asimetrik görünümün
düzeltilmesi, burun ucunun kaldırılabilmesi, burun sırtının düzleştirilebilmesi, burun ile dudak
arasındaki bölgenin belirginleştirilmesinde kullanılmaktadır.
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Enjeksiyon Uygulamaları İle
Güzelliğinizi koruyun...

Gözaltı Işık Dolgusu

Göz altı ışık dolgusu uygulaması ile oluşmuş olan göz altı
torbalarının görünümünün azaltılması, gözün altındaki koyu cilt
renginin ve gözün etrafında bulunan ince kırışıklıkların düzeltilmesi
amaçlanır.

Botoks

Yüzümüzdeki kaslar, mimik hareketlerimiz ile sürekli olarak
kasılmaktadırlar. Bu kasılmalarla birlikte yüzümüzde kırışıklıklar oluşur.
Botoks uygulaması ile yüz kaslarının kasılması geçici olarak bloke
edildiği için cilt yüzeyinin daha pürüzsüz ve daha gergin bir yapıya
kavuşmasına yardımcı olur.

Botoks Terleme Tedavisi

Botoks terleme uygulaması kolaltı ve ellerde oluşan aşırı terleme
rahatsızlığının tedavisinde kullanılmaktadır. Botoks terleme tedavisi
ile 15 dakikalık bir işlem sonucunda yaklaşık 1 yıla kadar süren
bölgesel terlemeden kurtulmuş olmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.
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Zayıflama
Uygulamaları
• Selülit Tedavisi
•
•
•
•
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Velashape 3 Bölgesel İncelme
Lipoliz Mezoterapisi
Lenf Drenaj (Pressoterapi)
X-Well
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Zayıflama uygulamaları ile
Daha güzel bir
vücuda kavuşun.
Zayıflama uygulamaları ile
daha güzel bir vücuda sahip olun...
Lipoliz Mezoterapisi

Çeşitli yağ yakıcı maddelerin cilt altına enjekte edilmesi ile yağ hücrelerinin yok edilmesi veya yağ
hücrelerinin çapının küçültülmesi amaçlanır. Ortalama 5 dakikalık seanslarla genelde 4 seans
uygulanan bir tedavidir.

Lenf Drenaj (Pressoterapi)

Lenf Drenaj masajı, diğer adı ile pressoterapi, vücudumuzda bulunan basınç noktalarına
dışarıdan sistematik bir şekilde ve farklı bölgelere farklı miktarlarda uygulanan basınç aracılığı ile
kan dolaşım sisteminin hızlanmasını veya düzelmesini, bu sayede vücutta yavaş çalışan veya
çalışmakta zorluk çeken dolaşım sistemini hareketlendirmeyi ve hızlandırmayı hedefleyen bir
tedavidir

X-Well

X Well, oluşturduğu farklı yönlerde etki edecek titreşimler ile uygulama yapılan kişinin vücudunda
yoğun bir titreşim oluşmasını ve oluşan titreşimler sonucunda vücut eklemlerinin ve kasların
kuvvetlendirilmesine yardımcı olan bir işlemdir.
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Velashape 3 Selülit ve Bölgesel İncelme

Selülit tedavisi ve bölgesel incelmede kullanılan bir cihazdır. Selülit, yirmi yaşın üzerindeki
kadınların % 80’ini etkileyen, genel olarak kalça ve bacak bölgelerinde yoğunlaşan yağ
hücrelerinin neden olduğu portakal kabuğuna benzer görüntü olarak tanımlayabileceğimiz
bir problemdir. Velashape 3, 4 farklı teknolojiyi aynı anda uygulama bölgesinde kullanarak bu
teknolojilerin birlikte kullanılması ile birlikte oluşan sinerji ile sorunların ortadan kaldırılmasına
yardımcı olur.
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Kliniğimiz
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Tüm Uygulamalarımız

Lazer Uygulamaları

Dermatoloji Muayenesi

• Alexandride Lazer Epilasyon
• Buz Diyot Lazer Epilasyon
• Ütüleme Lazer Epilasyon
• Nd-yag Lazer Epilasyon
• Lazerle Akne İzi, Leke ve Çil Tedavisi
• Lazerle Dövme Silme
• Lazerle Yara izi Tedavisi
• Lazerle Çatlak Tedavisi
• Karbon Peeling
• Cilt Soyma İşlemi
• Karışıklık Tedavisi
• Tüy Sarartma

• Cilt hastalıkları teşhis ve tedavisi

Cilt Gençleştirme Uygulamaları
• Utlhera (Ameliyatsız Yüz Germe)
• PRP Uygulaması
• İğneli Radyo Frekans (altın iğne)
• Kimyasal Peeling
• Mezoterapi (Saç,Yüz,Bölgesel inceleme)
• İple Yüz Germe
• Dermapen
• Fraksiyonel Lazer (Cilt Yenileme)
• Gençlik Aşısı

Saç Uygulamaları
• Saç Ekimi
• Saç Mezoterapisi
• Saç PRP'si
• Saç Dolgusu

Enjeksiyon Uygulamaları
• Botoks (Kırışıklık – Terleme)
• Dolgu (Saç, Yüz, Göz Altı Işık, Nem)

Zayıflama Uygulamaları
• Velashape 3 Radyo Frekans
• Lenf Drenaj, Xwell

Cilt Bakımı
• Klasik bakım, Özel kit bakımları, Led Maske

Kalıcı Makyaj
• Kaş, göz, dudak, saç
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